
ELIGIBILIDADE PARA A BOLSA DE ESTUDOS
As bolsas de estudo estão disponíveis para garantir a participação de 
jovens que não têm a possibilidade de pagar por nossos programas de 
verão.

Forma de pagamento
Os bolsistas pagam uma parcela significativamente reduzida do valor do 
programa, dependendo da renda bruta da família (normalmente está na 
linha 37 do Formulário IRS 1040 ou equivalente).

Faixa de Renda  
Anual

Programas 
Junior/Senior

Programas 
Avançados de 
Uma Semana

Programas 
Avançados de  

2 Semanas

< $40,000 $50 $55 $115

$40,000 – $80,000 $100 $110 $230

INFORMAÇÃO DO PROGRAMA
Programação
Todos os programas de acampamento seguem o cronograma descrito 
abaixo. A entrada antecipada a partir das 8 da manhã está disponível 
para os bolsistas sem custo adicional. Não há a possibilidade de ficar 
até mais tarde.

Días Entrada Saída

de segunda à quarta-feira 9:00 17:00

quinta-feira 9:00 (Pernoite)

sexta-feira ––––– 14:30

Os Programas Avançados de duas semanas passam a segunda semana à 
distância, de segunda-feira das 9:00 até sexta-feira às 14:30.

Transporte 
Os participantes são  
responsáveis pelo transporte 
de ida e de volta do Aquarium 
diariamente.

Refeições
Almoço, lanches e todas as 
refeições durante a noite são 
fornecidas.

Perguntas e Contato
Escritório do Acampamento:  
617-226-2425 ou  
harbordiscoveries@neaq.org

Mais informações
neaq.org/camps

INSTRUÇÕES
1.  Complete a Inscrição
 a. Uma aplicação completa contém:

	 	 q Página de inscrição preenchida

	 	 q Cópia da primeira página do formulário familiar   
  fiscal 1040 mais recente ou equivalente

	 	 q Projeto completo do candidato
 b. A aplicação pode ser preenchida online.  

 neaq.org/campscholarship

2. Submeta a Inscrição até 1º de março de 2019.
A partir dessa data, aceitaremos as inscrições até que todas 
as vagas de bolsa sejam preenchidas.

 a.  Envie por correio: Harbor Discoveries Scholarship  
 New England Aquarium 
 1 Central Wharf 
 Boston, MA 02110

  OR
 b.  Email para:  harbordiscoveries@neaq.org 

 Assunto: Scholarship Application 2019

3.  Processo de Seleção
A seleção é baseada apenas na necessidade financeira e no 
interesse do participante no programa. Informaremos por 
e-mail dentro de uma semana notificando a inscrição. Após 
1º de março, analisaremos se a inscrição está completa, 
qualificação e interesse em participar. Até 15 de março, 
enviaremos um e-mail para informá-lo se você recebeu 
a bolsa de estudos ou foi colocado em lista de espera. 
Se ainda tivermos vagas disponíveis e recebermos a sua 
inscrição após 1º de março, vamos notificá-lo dentro de 
duas semanas do recebimento.

4. Formulários e Pagamento
Se você receber a bolsa de estudos, nós automaticamente 
registraremos você no programa. O e-mail de notificação do 
prêmio terá instruções de preenchimento da documentação 
necessária (formulários de saúde, etc.) e para enviar o 
pagamento da inscrição até o dia 24 de maio de 2019. Não 
envie pagamento agora, somente depois de entrarmos em 
contato!

Assinatura do Patrocinador:

Harbor Discoveries Camps e  
Advanced Aquarium Science Institute
INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDOS 2019

O Aquarium’s Harbor Discoveries Camps e o Advanced Aquarium 
Science Institute (AASI) oferecem experiências de uma a duas 
semanas nas quais os participantes descobrem a vida e os 
habitats do oceano. Não há outro lugar por perto como o Harbor 
Discoveries. Atividades práticas com animais incríveis, viagens 
diárias aos habitats costeiros, bastidores da vida no Aquarium 
e acampamentos para as ilhas de Boston Harbor são apenas 
algumas das aventuras que os participantes têm enquanto 
aprendem e exploram o oceano em um ambiente seguro e cheio 
de diversão.

O AASI eleva o nível dos participantes no desenvolvimento 
da ciência e habilidades de pensamento crítico, bem como 
a experiência de trabalho com pesquisadores profissionais e 
treinadores de animais. Isso lhes dará uma vantagem inicial ao 
explorar o impacto e as oportunidades do mundo ao seu redor!

 Explore o  
oceano com o  
New England  

Aquarium!



Programa para Seniors  
Harbor Discoveries Camp
Para os jovens que entram na 6ª ou 7ª 
série no outono de 2019

Vertebrados Vibrantes
de 29 de julho a 2 de agosto
O que você tem que todos os 
peixes, baleias e pássaros também 
têm? A espinha dorsal - e nosso 
único oceano em que todos nós 
dependemos! Os vertebrados têm  
formas e tamanhos surpreendentes 
e são encontrados em todo o 
mundo aquático. Junte-se a nós 
enquanto procuramos essas 
criaturas com espinhas na praia, na 
água e observando as baleias.

Oceano Misterioso
de 5 a 9 de agosto
Nós só exploramos cerca de 5 
por cento do oceano do mundo. 
Isso significa que existem muitas 
descobertas incríveis a serem 
feitas por aí! Junte-se a nós 
enquanto desenvolvemos novas 
teorias sobre as questões que 
ainda permanecem sem resposta 
e exploramos algumas por nós 
mesmos! Os participantes usarão 
técnicas científicas para embarcar 
em aventuras divertidas para 
pesquisar o incrível mistério que  
é o oceano global do nosso  
planeta azul.

AquaJobs
de 12 a 16 de agosto
Você conhece um químico de 
qualidade da água? Um vendedor 
de peixes? Um capitão que 
observa baleias? E um mergulhador 
profissional? Bem essa é a hora 
de você conhecer! Nesta semana, 
vamos nos juntar a várias pessoas 
cujos meios de subsistência 
dependem do oceano, à medida 
que aprendemos sobre seu mundo 
e investigamos a vida marinha que 
eles têm todos os dias!

 

DETALHES DO PROGRAMA
Programa para Junior  
Harbor Discoveries Camp
Para jovens que entram na 4ª ou 5ª 
série no outono de 2019

Tidepool Trekker
de 8 a 12 de julho
A exploração é a maior alegria de 
um cientista e a melhor ferramenta 
para a descoberta! Através de 
excursões diárias, os participantes 
irão passar a semana descobrindo 
o que nossas praias locais têm a 
oferecer àqueles que têm um olhar 
aguçado e uma mente curiosa. 
Procure as criaturas que passam 
suas vidas vivendo nos extremos 
de poças e aprenda como elas 
sobrevivem entre as marés!

Fundação New Balance 
Maníacos por Mamíferos 
Marinhos  
de 15 a 19 de julho
Como nós estamos conectados 
aos nossos parentes mais do 
mar? Aprofunde-se no mundo 
dos mamíferos marinhos da 
Nova Inglaterra com o Aquarium, 
observando uma sessão de 
treinamento de focas e construindo 
brinquedos para o esenvolvimento 
das focas. Em seguida, visite 
os maiores animais da Terra 
observando as  baleias. Através 
de viagens costeiras locais, os 
participantes vão descobrir como 
os animais da praia estão ligados 
aos mamíferos marinos no oceano.

Harbor Island Hopper
de 22 a 26 de julho
As ilhas de Boston Harbor abrigam 
uma variedade funcional de 
habitats que abrigam uma vasta 
variedade de seres vivos. Junte-se 
a nós enquanto exploramos uma 
ilha nova e excitante a cada dia! 
Os participantes aprenderão sobre 
as ilhas enquanto investigam as 
poças de maré, caminham e se 
aprofundam na história de nossas 
belas ilhas!

Fishellaneous
de 19 a 23 de agosto
Tem peixe naquela água… e 
nós vamos encontrá-lo! Os 
participantes verão como os 
cientistas estudam o mundo dos 
peixes e porque isso é importante 
para nós. As lições de biologia e 
os habitats dos peixes vão junto 
com a prática de como lançar as 
linhas de pesca e a incubação dos 
peixes. Tudo isso para ensinar aos 
participantes como os pescadores 
e os cientistas trabalham para 
manter os peixes no cardápio e  
no mar.

Advanced Aquarium Summer Institute
Sessões para aqueles que entram na 8ª e 9ª  
séries no outono de 2019

Aquarista em Treinamento
de 15 a 19 de julho ou  
de 29 de julho a 2 de agosto 
Os aquaristas do New England 
Aquarium têm uma tarefa difícil, 
pois são os embaixadores 
responsáveis por manter os animais 
bem cuidados e saudáveis e ajudar 
a educar o público sobre a vida 
marinha! Através de estudos no 
local e trabalhos práticos, você vai aprender o quão 
desafiador é cuidar dos milhares de animais marinhos 
que vivem no Aquarium. Durante a semana você irá 
trabalhar com os aquaristas em nosso Laboratório, 
coletar e analisar os dados de qualidade da água e, 
no final, fazer uma apresentação ao público em nosso 
tanque Edge of the Sea. Durante o programa Aquarista 
em Treinamento, você irá aprender as técnicas de coleta 
de animais, manutenção de tanques e aprenderá sobre 
as necessidades do habitat, e ao mesmo tempo ajudar os 
futuros cientistas marinhos. Duas sessões separadas são 
oferecidas; a programação será a mesma para ambas as 
sessões.

Fundação New Balance de Pesquisadores de 
Mamíferos Marinhos 
de 22 a 26 de julho 
Cientistas e treinadores do Aquarium estudam alguns 
dos animais mais fascinantes e vulneráveis do planeta. 
Junte-se a nós para contribuir com nossa missão 
permanente de conservação e pesquisa! Conheça uma 
foca em nossa exposição e converse com os treinadores 
que usam psicologia e fisiologia para cuidar de nossos 
animais. Você irá explorar a área de treinamento dos 
mamíferos marinhos e aprenderá como nossos animais 
ajudam as populações selvagens. Em seguida, aumente 
o seu conhecimento observando as baleias ! Enquanto 
observa as baleias, pratique as técnicas de observação 
e a coleta de dados que os naturalistas fazem todos 
os dias a bordo. Neste programa, você investigará os 
problemas locais e globais enfrentados pelos mamíferos 
marinhos. Usando os dados coletados por pesquisadores 
do Aquarium, conheça as ameaças às baleias-francas do 
Atlântico Norte e desenvolva soluções que ajudem essas 
baleias e os humanos a coexistirem. Explore o papel 
que você pode desempenhar para a conservação deste 
magnífico grupo de animais!

Sessões para aqueles que entram na 10ª série no 
outono de 2019

Expedições de Campo
de 5 a 9 de agosto e de 12 a 16 de agosto 
(programa de duas semanas) 
Tenha um gostinho da vida divertida e desafiadora de 
um pesquisador de campo de ciências marinhas durante 
este programa de duas semanas! A primeira semana 
fornecerá uma visão profunda das ferramentas, técnicas 
e protocolos científicos à medida que nós ganhamos 
mais familiaridade sobre como responder às nossas 
próprias questões científicas. Os dias consistirão em 
estudos em habitats locais e no Aquarium, para que você 
se familiarize mais com as técnicas e crie seus próprios 
projetos de pesquisa em grupo. Para a segunda semana, 
vamos montar um acampamento na Ilha Peddocks 
nas Ilhas Harbour de Boston, pernoitando de segunda 
à sexta-feira. Quando estivermos em Boston Harbor 
atuaremos como um time de cientistas, planejando e 
examinando as questões através das quais possamos 
entender melhor nosso ecosistema marinho local.



Por favor, preencha com letra legível.

Nome do participante

Data de nascimento do participante  Sexo

Nome dos pais/responsáveis do participante

Escola na primavera de 2019

Participantes começando a série ______ no outono de 2019 

Língua(s) faladas em casa (que não o inglês):

O participante é residente de Boston?    q Sim    q Não 

O participante é elegível para almoço grátis ou valor reduzido? 

q Grátis       Valor reducido    q Não

Os participantes recebem uma camiseta. Qual o tamanho da camiseta para o 
participante? __________

Endereç

o Cidade

Estado CEP code

Email

Nota: A comunicação do programa é feita principalmente via e-mail, quando 
disponível, incluindo o aviso de aprovação e o recebimento dos formulários.

Número de telefone (dia) Número de telefone (noite)

Aonde você encontrou essa inscrição?

Por favor, liste todos os irmãos que também estão solicitando a bolsa de 
estudos ou que já tenham tido no passado.

Nome(s):__________________________________________________________________

Quantas pessoas vivem em sua casa? _______

Como você ficou sabendo da oportunidade de bolsa de estudos do Harbour 
Discoveries? (Se foi um amigo, por favor, diga-nos quem foi para que pos-
samos agradecê-lo!)

Assinatura  Data

Assinatura
Certifico que é do meu conhecimento, que as informações fornecidas 
nessa inscrição são verdadeiras, precisas e completas.

Classificação por ordem de preferência: para as sessões 
dentro da faixa etária do participante, use o número 1 para indicar 
a primeira preferência, 2 para a segunda preferência, etc. Faça um 
“X” para as sessões que o participante não puder comparecer se 
receber a bolsa de estudos.

Programa para Junior Harbor Discoveries Camp
(participantes começando a 4ª ou 5ª série)

___ de 8 a 12 de julho: Tidepool Trekker

___ de 15 a 19 de julho: Fundação New Balance Maníacos por 
Mamíferos Marinos

___ de 22 a 26 de julho: Harbor Island Hopper

___ de 19 a 23 de agosto: Fishellaneous

Programa de Senior Harbor Discoveries Camp
(começando a 6ª ou 7ª série)

___ de 29 de julho a 2 de agosto: Vertebrados Vibrantes

___ de 5 a 9 de agosto: Oceano Misterioso

___ de 12 a 16 de agosto: AquaJob

Instituto Avançado de Verão Aquário 
(começando a 8ª e 9ª séries. O programa de 2 semanas está 
disponível apenas para alunos da 10ª série.)

___ de 15 a 19 de julho: Aquaristas  em Treinamento Sessão I

___ de 22 a 26 de julho: Fundação New Balance

___ de 29 de julho a 2 de agosto: Aquaristas em Treinamento 
Sessão II

___ de 5 a 9 de agosto e de 12 a 16 de agosto: Expedição de 
Campo (programa de duas semanas)

Todas as comunicações e atividades do programa serão 
conduzidas em inglês. 
Prazo de inscrição: 1 de março de 2019

PROJETO DO PARTICIPANTE
A programação de verão do New England Aquarium é uma grande 
diversão e uma ótima oportunidade para aprender sobre nossa 
conexão com o oceano!

Nós queremos saber: 
Começando a 4ª a 7ª séries: O que você está mais animado para 
aprender ou fazer no Harbour Discoveries Camp?

Começando a 8ª a 10ª série: O Advanced Aquarium Science 
Institute prepara você para mergulhar fundo em um tópico e 
aprender como entender e proteger nosso mundo oceânico - e 
nós queremos saber quais são as suas curiosidades. Descreva 
um tópico, conceito ou problema relacionado com o oceano, que 
você acha interessante ou queira aprender mais. Por que esse 
tópico é interessante para você? Se você quiser saber mais sobre 
esse assunto, para onde você iria ou a quem você procuraria para 
obter mais informações?

Em uma folha de papel separada, responda à pergunta 
seguindo os procedimentos abaixo:

a) Faça um desenho colorido
b) Escreva uma dissertação de um a dois parágrafos
c) Escreva um poema curto ou uma música

Harbor Discoveries Camps e  
Advanced Aquarium Science Institute
INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDOS 2019

PROGRAMA DAS SESSÕES
Cada participante só é elegível para receber uma bolsa de estudos por sessão 
do programa no verão. Devido à alta demanda e espaço limitado, a colocação 
em uma semana específica não é garantida.

Oportunidade especial: Se dois bolsistas elegíveis cuja família não tenha 
participado anteriormente do Harbor Discoveries solicitar uma bolsa de 
estudos até o prazo e der seu nome como fonte de referência, você se tornará 
elegível para uma segunda semana de acampamento no valor do programa de 
bolsista (dependendo da disponibilidade espaço).
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